
REFERAT ÅRSMØTE VINGTOR RC CLUB 6. FEBRUAR 2018

Hvor: Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19:00.
Antall fremmøt:  0

Leder Jens Kristan Lindland ønsket velkommen og startet med å orienterte de fremmøte om forskjellige saker 
vedrørende klubbens drif. Kommende arrangementer ble gjennomgåt samt behov for dugnad på fyplassen tl 
våren.
Eter denne gjennomgangen startet selve årsmøte.

 1. Godkjenne de stemmeberettede.
 1.1. Det ble talt opp 20 fremmøte. Ingen innsigelser. Godkjent.

 2. Godkjenne innkallinten, saksliste ot forretnintsorden.
 2.1. Ingen har innsigelser på innkallingen. Godkjent

 3. Velte diritent ot referent samt to medlemmer tl   underskrive protokollen.
 3.1. Kjell Aanvik blir foreslåt som møteleder, Tore Jemtegaard som referent. Til å underskrive protokollen, blir

Geir Flesche og Per Strømmen foreslåt. Alle godkjent.

 4. Behandle idretslatets  rsmeldint.
 4.1. Jens Kristan høytleser årsmeldingen og kommenterer underveis.
 4.2. Kjell spør salen om kommentarer eller innvendinger. Det var det ikke, og årsmeldingen er godkjent.

 5. Behandle idretslatets retnskap.
 5.1. Kasserer Espen Kvien går igjennom og kommenterer enkelte poster i regnskapet.

 a) Sviktende kontngentnngang og noe merforbruk ute på fyplassen.
 b) Vi tjener på stevnearrangementer.
 c) Roy N. bemerker at årstallet i overskrifen er feil. Bør korrigeres.
 d) Underskudd i forhold tl budsjet lik ca. kr.  3.000,-.
 e) Roy J. eterlyser at klubb-efektene er med på møtene. Det kan gi mer salg. Han foreslår at efekter 

tas med på kommende helgs «Pølsetreff.
 f) Roy J. spør om hva som ligger under posten medlemspleie. Espen gikk igjennom utgifer og inntekter 

her.
 g) Klubbens tlskudd fra Grasrotandelen stger. I  018 stger prosentsatsen fra 5 tl   prosent.

 5.2. Eter denne gjennomgangen ble regnskapet godkjent.

 6. Behandle forslat ot saker.
 6.1. Plassering av værstasjon med kamera på klubbens flplass

 a) Roy Nylander presenterer sit forslag for forsamlingen.
 b) Dreier seg om en selvdreven værstasjon med kamera som legger bilder og data tlgjengelig på 

Internet.
 c) Roy har vært i kontakt med Holfuy Statons som leverer et anlegg som benytes av fere klubber i 

Norge, slik som Hurum og Cirrus.
 d) Pris på et slikt anlegg ligger rundt kr. 11.000,- pluss mva.
 e) Styrets innstlling tl anskafelse er positv men at investeringen, pga. klubbens økonomi, bør utsetes 

tl  019.
 f) Roy har fåt et tlbud fra frmaet om å dele beløpet i to rater fordelt på  018 og  019.
 g) Jens Kristan kommenterer at vi sannsynligvis må ha et krafigere solpanel og bateri enn det som er 

standard. Det bør også sjekkes om  G og 3G dekningen er god nok ute på plassen.
 h) Roy N. foreslår en kronerulling for å kunne realisere værstasjonen i inneværende år.
 i) Roy J. mener det ikke er et stort behov for en slik stasjon på plassen.
 j) Det kommenteres at andre klubber er godt fornøyd med å ha en slik tjeneste på fyplassen. Det 

refereres tl f.eks. Hurum MFK.
 k) Forslag tl vedtak: Styret girs fullmakt tl å vurdere mulighet for alternatve fnansieringsløsninger i 

 018 eventuelt utsete innkjøp tl  019.
 l) Forlaget ble vedtat.
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 6.2. Endring i avsnitet om «Støl og stølmåling» i klubbens Fllplass- og sikkerhets- reglement.
 a) Styret har foreslåt en mindre endring i avsnitet vedrørende Støy og støymåling i klubbens Flyplass- 

og sikkerhets- reglement. Avsnitet det gjelder står under punkt 8.1.f i klubbens Organisasjonsplan. 
Den nye teksten foreslås slik:

 b) Støy ot støym lint
Alle motorer skal være utstyrt med efektve lyddempere og lavt lydnivå skal eterstrebes! Normalt 
skal alle modeller støymåles før de benytes på fyplassen. For modeller med et åpenbart lavt støynivå
(Typisk mindre elektro modeller), kreves ingen støymåling.
Målinger utøres 10 meter fra modellen. Modellen holdes i hofehøyde og dreies 360 grader i stepp 
av 90 grader. Gjennomsnitet av de fre målingene skal ikke overstge 81 dBA. På trsdager er grensen 
86 dBA.
Resultatet av målingen føres opp på eget skjema og arkiveres.

 c) Forslaget er ment å forenkle og tlpasse reglene slik at de samsvarer med den praksis som i dag 
benytes på fyplassen.

 d) Ingen hadde innsigelser og dermed ble forslaget godkjent.

 7. Fastsete medlemskontntent for 2019
 7.1. Styret foreslår ingen økning i klubbkontngenten for 2019.
 7.2. Dete var det enighet om og forslaget ble vedtat.

 8. Vedta budsjet for 2018
 8.1. Espen går igjennom de forskjellige postene i budsjetet.
 8.2. Kjell spør om det er innvendinger eller kommentarer tl budsjetet. Det er det ikke og budsjetet blir 

dermed vedtat.

 9. Bestemme idretslatets ortanisasjonsplan.
 9.1. Tore Jemtegaard redegjør for endringene i planen.
 9.2. Eneste endring gjelder saken som ble vedtat i punkt 6.2 over og dreier seg om ny ordlyd i avsnitet om 

«Støy og støymåling» punkt 8.1.f.
 9.3. Ingen hadde innsigelser tl endringene.
 9.4. Organisasjonsplanen ble dermed vedtat.

 10. Valt
 10.1.Kay Krogstadmo, valgkomiteens leder, presenterte følgende forslag tl nyt styre:

Leder: Jens Kristan Lindland  018- 0 0 (Gjenvalg)
Nestleder: Roy Johansen  01 - 019 (Ikke på valg)
Sekretær: Tore Jemtegaard  018- 0 0 (Gjenvalg)
Kasserer/varamann: Espen Kvien  01 - 019 (Ikke på valg)
Ungdomsrepresentant: Kristofer Arntzen  018- 0 0 (Ny)
Styremedlem: Knut Bråten  01 - 019 (Ikke på valg)
Styremedlem: Sigurd Abrahamsen  018- 0 0 (Gjenvalg)

 10.2.Som revisorer for 2018 ble Kjell Aanvik og Henning Jorkjend valgt.
 10.3.Styrets forslag tl valgkomité for 2018 er Kay Krogstadmo og Geir Flesche. (Gjenvalg)
 10.4.Alt ble godkjent av forsamlingen ved akklamasjon.
 10.5.Det ble så valgt to representanter tl seksjonsmøte i NLF regi. Her stller: Jens Kristan Lindland og Tore 

Jemtegaard.

Årsmøtet var dermed avslutet. 09.0 . 018, Tore Jemtegaard

Emne: Re: Referat fra årsmøte i Vingtor
Dato: Sat, 10 Feb  018 09:08:3  +0100
Fra: Geir Flesche <geir.fesche@gmail.com>
Til: Tore Jemtegaard <tore@jemtegaard.net>

Hei Tore
Ser veldig bra ut fant ingen feil.

Mvh/Brg Geir F.

Emne: Re: Referat fra årsmøte i Vingtor
Dato: Sat, 10 Feb  018 19:3 :14 +0100
Fra: "Per G. Strømmen" <pg.strommen@gmail.com>
Til: Tore Jemtegaard <tore@jemtegaard.net>

Hei Tore.
Jeg har lest og godkjenner referatet.

Per G. Strømmen
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